
sommeren 2021

Nytt fra frikirken
Nytt synodestyre
Det var både nye og erfarne kandidater 
som stod til valg da nytt synodestyre 
skulle velges på synodemøtet i juni. 
 Synodens formann og nestleder (bildet) 
ble gjenvalgt, og etter valget ser det nye 
synodestyret i Frikirken slik ut: 

• Jarle Skullerud, synodeformann
• Anne Mari Schiager Topland, 

 nestleder
• Rune Tobiassen, pastor Østsida 

Frikirke
• Tone Moseid, eldste Bryne Frikyrkje
• Geir Nordkil, eldste Bodø Frikirke
• Sigurd-Åge Engamo, eldste Øvrebø 

Frikirke
• Øystein Samnøen, eldste Hamar 

Frikirke
• Kjell Petter Wiik, eldste Volda Frikyrkje 

(1.vara)
• Aiah Rufus Pessimaqoi, eldste 

 Namsos Frikirke (2.vara)
• Ruben Kvalsvik, eldste Herøy 

 Frikyrkje (3.vara)
• André Myhren, ungdomspastor 

 Songdalen Frikirke (1.vara)
• Jon Daniel Roum, pastor Hønefoss 

Frikirke (2.vara)

Foto: Eirik B. Fjellestad

Sommerhilsen fra synodeformannen
Slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet
Etter flere måneder på hjemmekontor, 
fikk jeg smerter i høyre hofte og lår. 
Kiropraktor fant raskt årsaken, som var 
en skade i bindevevet i underhuden. 
Ved tester hadde jeg svært liten styrke i 
lårmuskel og skreddermuskel. Kiroprak-
tor satte på en sportstape fra kneet og 
opp til hofta. Og det var alt som skulle 
til for å få tilbake all styrke i musklene. 
Bindevevet var for stramt til å gi plass 
til at musklene skulle arbeide, og tapen 
hjalp til å gi ny plass. Dermed var det 
bare å begynne å tøye for å få varig 
bedring.

Da jeg lå på kiropraktorbenken kom jeg 
til å tenke på Efeserne 4,16, slik jeg 
lærte det fra min ungdoms bibeloverset-
telse: «Fra Ham kommer hele legemets 
vekst; det sammenføyes og holdes 
sammen av hvert støttende bånd, alt 
etter den opp gave som er tilmålt hver 
enkelt del, og slik vokser legemet og blir 
bygd opp i kjærlighet.»

Den dagen hadde jeg sett i praksis at 
dersom en del av min kropp ikke fungerer 
som den skal, hindrer det andre deler i å 
fungere, og hele kroppen kjenner smerter. 
Jeg så også at når den delen som er svak 
får den støtte som trengs, blir det plass til 
at andre deler kan fungere – og over tid 
forsvinner også smertene.

I 1. Korinterbrev 12 bruker Paulus bildet av 
menigheten som en kropp, og hver enkelt 
av oss som lemmer på denne kroppen.

La oss ta med oss disse bildene inn i 
sommerferien, og reflektere over hva 
dette betyr for våre lokale fellesskap, for 
fellesskapet i vår kirke, og for vår plass i 
den verdensvide kirke. Vi trenger Jesus, 
og vi trenger hverandre, også når det 
smerter. En «sportstape» kan nok hjel-
pe for en tid, men vi trenger hverandre 
for at vi skal fortsette å vokse og bygges 
opp i kjærlighet. 

Jarle Skullerud,  
synodeformann

se og Les synodeformannens taler fra synodemøtet
frikirken.no/synodeformannens-taler



Våre kommunikasjonskanaler
For full oversikt over Frikirkens kommunikasjonskanaler, se frikirken.no/kanaler  
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet? Send «neitakk» til post@frikirken.no

God sommer fra oss på hovedkontoret! 

Kandidatvalg skapte debatt 
Da synodemøtet skulle gå til valg av nytt synodestyre og nytt 
synoderåd, kom det til uttrykk uenigheter om likekjønnet sam-
liv. Bakgrunnen for at temaet ble tatt opp, var kritikk av valg-
komiteens vurderinger i arbeidet med å finne kandidater til de 
ulike styrene. Enkelte delegater tok til orde for at komiteens 
vektlegging av kandidatenes ståsted i samlivsetiske spørsmål, 
hadde veid for tungt. Etter synodemøtet har  synodeledelsen, 
sammen med daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, 
besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for 
større mangfold i Frikirken. Et forslag om arbeid med teologisk 
redegjørelse om homofili og likekjønnet ekteskap kommer for 
øvrig opp ved det ekstraordinære synode møtet 
som finner sted innen juni neste år, der de 
resterende synodesakene skal behandles.

Se resultatet av synoderåds- og 
 synodestyrevalget på frikirken.no/synoden2021

Synoden vedtok nytt papirmagasin 
Høsten 2019 vedtok synodestyret å legge ned 
 Budbæreren «i nåværende form». Da synode
styrets treårsmelding skulle behandles under 
synode møtet i starten av juni, ble det debatt rundt 
dette vedtaket. Komiteen som behandlet saken, 
skrev i sin innstilling at de stilte spørsmål ved om 
prosessen rundt nedleggelsen av Budbæreren 
 hadde vært god nok, og om medlemmene og de 
ansatte hadde blitt hørt. Debatten rundt synode-
styrets vedtak munnet ut i følgende tillegg, som 
fikk flertall og ble vedtatt: «Synoden gir et tydelig 
oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette ar-
beidet med et nytt Frikirkens magasin i papir format 
med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at 
første utgave kommer innen sommeren 2022».

digital lederkonferanse 21. september
Vi er mer «påkoblet» enn noen gang. Samtidig; øyekontakt er 
viktigere enn skjermkontakt. Hvordan kan vi i tiden fremover 
koble oss på: relasjoner, nærmiljøet, hjemmet og Jesus? Hva 
bør vi koble oss av for å fokusere på det som er viktigst? 

21. september går årets digitale lederkonferanse for ansatte 
og frivillige av stabelen. I år kan du få med deg 
paneldebatter, seminarer, undervisning og histo-
rier fra lokale menigheter.

Se program og påmelding på  
frikirken.no/digital-lederkonferanse2021

Vellykket pinseaksjon
– Jeg vil rette en stor takk til 
enkeltpersoners og menig-
heters giverglede. Takk til 
FriBU for daglige motivasjons-
bidrag i  kampanjeperioden, 
og sist men ikke minst takk 
til synode styret for en raus 
bevilgning til aksjonen. 
Sammen har vi  bidratt til en 
svært vellykket pinseaksjon 
der resultatet i skrivende stund har passert 400.000 kroner, 
sier misjonsleder Terje Bjørkås. Pengene går til innkjøp av 
oksygengeneratorer, mat, medisiner og annen helsehjelp. 

– Det Palestinske Bibelselskap (PBS) fikk tidlig i vinter infor-
masjon om at de ville få minimum 250.000 kroner fra aksjo-
nen, og de har siden det arbeidet med innkjøp og fordeling 
av oksygengeneratorer og annen hjelp. Det er med glede vi 
nå har overført ytterligere 150.000 kroner. I misjonsteamet er 
vi allerede i gang med å planlegge årets juleinnsamling som 
vil ha fokus på arbeidet vi driver sammen med våre partnere 
i Israel, sier Bjørkås.

helt ny storsatsing
Frikirkens lederkonferanse VIDERE går av stabelen for første 
gang i februar 2022 i Oslo. Dette er en felles satsing for 
 Frikirken og FriBU. Temaet for den første konferansen er «En 
vei videre».

Denne konferansen er for alle ledere og medarbeidere 
i  Frikirken. Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil 
tematikken gi konkrete og praktiske tips for veien videre i din 
lokale menighet. Samtale i team og tilbedelse 
i fellesskap vil sette retning for Frikirken, hjelpe 
på veien ut av koronakrisen og inn i årene som 
ligger foran.

Se mer og meld deg på på frikirken.no/videre
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